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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،و�ارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
 -�اب حب الرسول(ال یزال الحدیث والكالم عن الباب الثامن من أبواب �تاب اإل�مان : أما �عد

 .)من اإل�مان -صلى هللا علیه وسلم
 مع شرح ونتا�ع في قراءة الحدیث الثاني والحدیث األول من هذا الباب قرأناه في الدرس الماضي،

وأنتم الحظتم أن هذه  .والز�ادة علیه من الشروح األخرى  والتعلیق علیه �ما تیسر، ابن حجر،
هذه مرضیة لكثیر من  ،�عني تسدید ومقار�ة ماشٍ  الطر�قة �عني فیها شيء من الجمع،

 .األغراض
َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: حَ ": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  ْن َعْبِد الَعِز�ِز ْبِن عَ ُن ُعَلیََّة، َثَنا ابْ دَّ َحدَّ

َثَنا ، ح وحَ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُصَهْیٍب، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِّ  َثَنا ُشْعَبُة، َعْن حَ َدُم، َقاَل: آدَّ دَّ
ُكْم، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ْؤِمُن َأَحدُ َال یُ « -لَّمَ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوسَ -َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 

 ."»ِإَلْیِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعینَ 
 .»والناس أجمعین« هنا في ز�ادة:

ه المصنف �والتفر�ق بین حدثنا وأخبرنا ال �قول  أخبرنا �عقوب بن إبراهیم هو الدورقي، قوله:(
ا في �تاب العلم نص البخاري على أن حدثنا وأخبرن حدثنا وأخبرنا سواء. ،)كما �أتي في العلم

 �خالف طر�قة اإلمام مسلم وأبي داود وقبلهما اإلمام على ما سیأتي إن شاء هللا تعالى، ،سواء
هو  ،حسب االصطالح ابن وهب�إن أول من أوجد التفر�ق بین حدثنا وأخبرنا : و�قولون  أحمد،

ُث َأْخَباَرَها}و�ال التحدیث واإلخبار  ،ر�قأول من أوجد هذا التف  ها فیم]، ٤لزلة: [الز  {َیْوَمِئٍذ ُتَحدِّ
  ؟لماذا إال أن دائرة اإلخبار أعم من دائرة التحدیث عند التحر�ر والتدقیق، فرق،

و�ذا  ،مشافهة هذا تحدیث اإذا حدثك نطقً  ،ألن دائرة التحدیث أو لفظ التحدیث �ختص �النطق
إلیك �أي وسیلة سواء �انت �كالم أو �كتا�ة أو بنصب عالمة أو إشارة هذا �سمى أوصل الخبر 

: ومثله �من تحمل الحدیث �طر�ق السماع من لفظ الشیخ، اولذا جعلوا التحدیث خاص� ، اإخبارً 
واإلمام  وأما اإلخبار فجعلوه لمن تحمل �طر�ق العرض التي هي القراءة على الشیخ. ،سمعتُ 

: قال فالن ،حدثنا فالن وفالن وفالن: ما �قول اومسلم �فرق بدقة فتجده �ثیرً  ،البخاري ال �فرق 
  والبخاري ال یهتم بهذا. ،فهو یهتم بتحر�ر ألفاظ الشیوخ ،أخبرنا وقال اآلخران: حدثنا،

و�نص على ز�ادة أو نقص أو تغییر حرف من روا�ة فالن  ،أ�ًضا مسلم یهتم �ألفاظهم في المتون 
البخاري ما  ،واللفظ لفالن ،حدثنا فالن وفالن وتجده ینص على صاحب اللفظ: ،عن روا�ة فالن

وننتبه لهذا  یهتم لهذه األمور وال �فرق بینها إذا �انت في معنى واحد تدور في معنى واحد.
�جعل مسلم في  وهل مثل هذا التصرف من مسلم والتساهل فیه من قبل البخاري، ،األمر
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ألن �عض اإلخوان  ؟أدق من ألفاظ المتون في صحیح البخاري صحیحه في ألفاظه في متونه 
 ألنه یهتم بهذه األمور، ؛عنى طالب العلم �صحیح مسلمینبغي أن �ُ : نظر إلى هذا األمر وقال

ا أوقعت �عض طالب العلم في  ننتبه لهذا، و�ضیف إلیه زوائد البخاري. وهي مسألة دقیقة جد�
 إذا اهتم مسلم بلفظ شیخه،: ونقول البخاري في هذا االختیار. على اموا مسلمً فقدَّ  ،مثل هذا الخلل

  ؟لفظ شیخ شیخه من یهتم �ه
 أما من عداهم فعلى مذهب الجمهور ،مسلم یهتم �ألفاظ شیوخه و�فرق بینها. أحد یهتم �ه هما فی

صحة و د یبقى تحري اإلمام البخاري �النسبة لنظافة األسانی. إًذا ال فرق  في قبول الروا�ة �المعنى،
روى هذا الحدیث بلفظ أدق اهتم  اإن مسلمً  :�عني ما نقول و�ترجح على مسلم في هذا. المتون،

وشیوخ شیوخهم �جیزون وشیوخه  جیزون الروا�ة �المعنى،�لهم �ُ  ،�ه أكثر مما اهتم �ه البخاري 
مة أهل بل عا ،�جیزون الروا�ة �المعنى وشیوخ شیوخهم �جیزون الروا�ة قول جماهیر أهل العلم

 فكون مسلم �عتني بلفظ شیخه أو صیغة األداء التي سمعها. العلم ما خالف في هذا إال نفر �سیر
هل �عني هذا أنه اعتنى �جمیع طبقات السند �ألفاظهم وصیغ األداء التي أدوا بها  ،من شیخه

  ؟األخبار
و�بقى ما  ،الطبقات �عني �ونك تهتم �طبقة واحدة ال �عني أنك تهتم �جمیع ،فتبقى المسألة ال.
رف من عُ  -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -البخاري  ،ضل �ه البخاري من العنا�ة بنظافة األسانید ودقة المتون فُ 

س هذا �طر�ق االستقراء ولی ،صنیعه �ما تقدم أنه إذا روى الحدیث عن اثنین فاللفظ لآلخر منهما
 على �ل حال یبقى البخاري أصح دة.وذ�رنا ونذ�ر ما �خرج عن هذه القاع إنما هو أغلبي، اتام� 

 .وأنظف أسانید امتونً 
 .شیخنا طالب:
 نعم. 

حیث إنه  ن،وحظ �ا شیخ أ�ًضا عنا�ة البخاري �المتولُ  ،كر�النسبة للبخاري ذُ  طالب: هللا �حفظ،
 .و�نما..، �ا شیخ إذا �رر الحدیث ال �أتي بنفس اللفظ

 .ست عشرة الحافظ أشار إلیهاوأظن في صفحة  ذ�رنا هذا �مناسبات أنه، ،معروف
 . نعم طالب:

 .في صفحة ست عشرة من الفتح أشار إلیها الحافظ
  ؟ما �جعل هذا لمسلم مز�ة من دون البخاري  طالب:

فساقه في  و�أنه لم �طلع على حدیث أخرجه البخاري �سند واحد من ابتدائه إلى انتهائه،(: قال
ا في الجامع الصحیح،وه موضع تام�ا وفي موضع مقتصًرا على �عضه، فال یرتاب  و �ثیر جد�

ألنه عرف �االستقراء من صنیعه أنه ال یذ�ر  من �كون الحدیث صناعته أن ذلك من تصرفه؛
بل إن �ان له أكثر من سند على شرطه ذ�ره في  الحدیث الواحد في موضعین على وجهین،
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شرطه �علقه في الموضع اآلخر وما لم �كن على  الموضع الثاني �السند الثاني وهكذا ما �عده،
وما لیس له إال سند واحد یتصرف  تارًة �الجزم إن �ان صحیًحا وتارًة �غیره إن �ان فیه شيء،

وال یوجد فیه حدیث واحد مذ�ور بتمامه سنًدا  في متنه �االقتصار على �عضه �حسب ما یتفق،
تبع ذلك فحصل منه نحو فقد عني �عض من لقیته بت ومتًنا في موضعین أو أكثر إال نادًرا،

  .)عشر�ن موضًعا
أحادیث مذ�ورة في  نه في مقدمة القسطالني مذ�ورة في مواضعها،: إقلت لكم ،اعشر�ن موضعً 

�كون في ثالثة مواضع بنفس المتن  اوأحیانً  ،رها في الموضع الفالني والفالنيو�رَّ  مواضعها،
 واللفظ.
 ..........  طالب:

أقل  والمتكلم فیه من رجال البخاري  هل العلم أن البخاري أنظف أسانید،محل اتفاق بین أ  أوًال ، ال
 . �كثیر من المتكلم فیه من رجال مسلم

أ�ًضا األحادیث التي تكلم فیها الحفاظ في صحیح البخاري أقل �كثیر من األحادیث التي تكلم 
 .فیها الحفاظ في صحیح مسلم

 ..........  طالب:
 .ألن الشیوخ رووه هكذا نعم؛

 ..........  طالب:
وما دام القاعدة  وقد �كون التصرف من فوق الشیخ، فهو ینقل ألفاظ شیوخه، الشیوخ رووه هكذا،

مسلم في الموضع الواحد �سوق الحدیث من طرق متعددة  متفق علیها بینهما الروا�ة �المعنى،
 .نفس الشيء �ألفاظ متباینة مختلفة،

 ..........  طالب:
وما دام هذا المبدأ موجود عند الجمیع ما نستطیع  ،ا�ة �المعنى تشمل الجمیععلى �ل حال الرو 

 یبقى عندنا أن البخاري أصح وأنظف أسانید. : هذا أدق...أن نقول
 طالب: لكن .......... عنا�ة مسلم �المتون هل هي مقطوعة بها .......... 

 .أما شیوخ شیوخه ما علیه منه هو �عتني �ألفاظ شیوخه، ال ال،
  ؟طالب: لكن اآلن ما ظهر أي عنا�ة للبخاري �ا شیخ �المتون 

 رج فیه األحادیث مواضع أخرى.�المقارنة بین متون مسلم ومتون البخاري مع ما خُ  ،ال
 .تمیز �ا شیخ طالب:

 .تمیز ما فیه شك أنه تمیز البخاري،
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دلیل عنا�ة ذ�ر أنه  ،طالب: النووي �ا شیخ ذ�ر �ا شیخ أول �تاب الشرح على البخاري 
لى إ و�ختلف اللفظ من راوٍ  ،آخر البخاري �المتون أنه �كرر الحدیث من صحابي أو من راوٍ 

 دل على أنه اعتنى بروا�ة فالن ..........  ،راوٍ 
 .اللفظ لفالن :�ونه ما قال -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -وهو البخاري 

 ..........  هذه طالب:
 لشروط.وشرطه أعلى ا ،المقصود أنه على شرطه

 ..........  طالب:
 ،ومع ذلك فیه إشكاالت في المتون واألسانید ،ًئاما �كلف طالب العلم شی ،ًئاف شیمسلم ما �كلّ 

لكن �النسبة للنظر المبدئي لطالب العلم �جد  ،�عني هي محلولة ،�عني إشكاالت في ظاهرها
تاب ومن سمع شرح � وح السا�قة،منها في الشر  او�نا في درسنا لمسلم تولینا �ثیرً  إشكاالت �ثیرة،

لكنها  من هذه اإلشكاالت ومحلولة �عني ما تبقى إشكاالت، االمناسك من صحیح مسلم وجد �ثیرً 
 في �ادئ األمر تشكل على طالب العلم.

 اللفظ الذي ،قد یترجم بترجمة ال یدل علیها ما أخرجه من حدیث -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -البخاري 
أن هذه  ومثل ما تفضلت من أجل أ�ش؟ ة ال تدل على تطابق الترجمة،خرجه تحت هذه الترجم

وقد �خرجها في موضع آخر و�ترجم علیها  الترجمة داللتها في روا�ة لم �خرجها وخرجها غیره،
 و�جعله �جمع ،�ما ال یدل علیها و�ترجم لها �ما ال یدل علیها من أجل أن �شحذ همة طالب العلم

 .وهذا معروف طرق الحدیث،
ر روا�ة وقد وقع في غی والتفر�ق بین حدثنا وأخبرنا ال �قول �ه المصنف �ما �أتي في العلم،(

باري ي معه فتح الالذ ؟�قولماذا اآلن المتن : اونكرر ما �ررناه مرارً ، )حدثنا �عقوب أبي ذر:
 .�قرأ

 .حدثنا طالب:
  ؟والشرح ،حدثنا �عقوب بن إبراهیم

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

  . أخبرنا..........  :طالب
وقلنا  فیها أخبرنا، الروا�ة التي اعتمدها الحافظ وهي روا�ة أبي ذر ما فیها حدثنا، ،نعم. أخبرنا

واألصل أن البخاري الفتح  ،اأدخلوا متنً  ن هذا من شؤم التصرف في �تب أهل العلم،إ :امرارً 
هنا �قول في صفحة خمسة . ونص على ذلك في مقدمته الفتح ما فیه متن، ،مجرد ما فیه متن

ثم رأیت  ،و�نت عزمت على أن أسوق حدیث الباب بلفظه قبل شرحه(: �قول، من فتح الباري 
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ا، وسطى أرجو  اعلى أن أسوق طر�قً  افسلكت اآلن فیه طر�قً  ذلك مما �طول �ه الكتاب جد�
 ؟ اما وضع متنً أم  اابن حجر وضع متنً . إلى آخره ...)نفعها

 ما وضع. طالب:
یث حققنا ذلك في هذه الطبعة فسقنا حد ونحن قد حققنا في هذه الطبعة،( م. �قول المعلق:نع

رقام وأشرنا �األ  لیكون ذلك أعون على فهم الشرح واإللمام �مرامیه، الباب بلفظه قبل شرحه؛
  ما حققوا؟أم هم حققوا . إلى آخره ..)إلى أطرافه.

 .ما حققوا طالب:
وب حدثنا فالن �عق: ما �قول لي یناسب الشرح، اأدخلوا متنً  المؤلف،لیتهم تصرفوا وخالفوا مراد 

 . )في غیر روا�ة أبي ذر حدثنا(: ثم �أتي الشارح و�قول بن إبراهیم وفي الشرح أخبرنا،
قوله  مجرد من اآل�ات، تفسیر القرطبي ما فیه آ�ات، ما فیه آ�ات، ونظیر ذلك تفسیر القرطبي،
ع باألولى طُ  يوالطبعة ه و�ذ�ر الكالم حول اآل�ة �لها. ،من اآل�ة اكذا و�ذ�ر له �لمتین ثالثً 

 ولذلك تجدون في ،عید طبعهما �اآل�ات فاختلت الصفحاتثم أُ  المجلد األول والثاني بدون آ�ات،
ر انظ: ثم �قول المعلق الذي �حیل تقدم هذا في سورة البقرة،: اإلحاالت، في اإلحاالت تجده �قول

ت ألن صفحاته اختل ما �حیل على األولى؛ �ذا من الطبعة الثانیة أو الثالثة،الجزء األول صفحة 
دخلت اآل�ات وأدخلت في جمیع التفسیر تغیرت أرقام الصفحات فاضطروا أن لما أُ  ،ما فیه آ�ات

 ثم ،ألنهم تصرفوا وأدخلوا اآل�ات ؛طبعة ثانیة وثالثة وال �حیلون على الطبعة األولى: �قولوا
والقرطبي �عتمد  ،مصحف الملك فاروق أدخلوه في التفسیر ت على قراءة عاصم،أدخلوا اآل�ا

. اوقرأ فالن وفالن وفالن �ذ: فتجده �قول �فسر لفظ على قراءة نافع ثم �قول ،روا�ة قراءة نافع
األصل األمانة العلمیة تقتضي أن ال  األصل أن ال یتصرف، هذه أمور ال بد أن ینتبه لها،

 اأن �ضعه فوقه و�ضع خط�  �عني �اإلمكان أن �ضعه في حاشیة، ب غیره،یتصرف أحد في �تا
دخله في أثناء الكتاب لكن یُ  ،في األصل الیبین أن هذا لیس موجودً  ؛�فصل بینه و�ین الشرح

فیه اختالف �بیر و�جد  ال �مت إلى الكتاب على الروا�ة أو على القراءة �صلة، او�دخل شیئً 
أخبرنا : ثم قوله حدثنا �عقوب بن إبراهیم، یدرك مثل هذه األمور:ي ما والقارئ الذ اضطراب،

 �عقوب بن إبراهیم!
 طالب: أحسن هللا إلیك .......... 

 .نعم
 ..........  طالب:

أنا قصدت تجر�ده من : هو �قول �ِهللا ما أملك، ما أملك، ما أدخله �كتاب الناس �تاب غیري،
 !؟أحرص منه على �تا�هأنت أحرص علیه من �تا�ه؟! أنت  المتن،

 أقصد نفع ..........  ،طالب: ال
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لألمانة  التصرف في �تب أهل العلم ال �جوز وهو منافٍ : لكن أقول ،اأنا أعرف أن فیه نفعً 
والمصلحة التي ذ�رتها هي التي جعلت محب الدین الخطیب �أمر �إدخاله و�ستشیر مع  العلمیة،

 .�ة الملفقةالروا ذهالشیخ و�وافقه الشیخ و�دخلون ه
 ..........  طالب:
 نعم. 

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 التصرف غیر مرضي مثل هذا. التصرف غیر المرضي، على �ل حال �ل هذا من التصرف،

ذر  ألن الحافظ ابن حجر �عتمد على روا�ة أبي؛ )وقد وقع في غیر روا�ة أبي ذر حدثنا �عقوب(
وهذا �ختلف فیه مع طر�قة القسطالني الذي �شیر إلى �ل  د الحاجة،و�شیر إلى ما عداها عن

 .شيء سواء ترتب علیه فائدة أو لم یترتب علیه فائدة
ن أ(عطف اإلسناد الثاني على األول قبل  ،"ح وحدثنا آدم"�عني  ،وحدثنا آدم عطف) (قوله:

وهم (فأ ،ن اإلسناد الثانيلمت �عني �أن متن اإلسناد األول مساوٍ  �سوق المتن فأوهم استواءهما)
 .فإن لفظ قتادة) استواءهما،

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 �صیر لفظهما واحد. �صیر اللفظ واحد،
والناس « لكن زاد فیه: (مثل لفظ حدیث أبي هر�رة،�عني السند الثاني  (فإن لفظ قتادة)

قتادة الذي ذ�ره البخاري في الطر�ق الثاني من  ،�رة الحدیث األولحدیث أبي هر  ،)»أجمعین
لكن ، »والناس أجمعین« الحدیث الثاني مطابق للحدیث األول حدیث أبي هر�رة إال أن فیه ز�ادة:

  ؟ماذا عن لفظ عبد العز�ز بن صهیب
�مة في بن خز ال أنه قال �ما رواه اإولفظ عبد العز�ز مثله ، »والناس أجمعین« (لكن زاد فیه:

 ،)»والده وولده« بدل من: »من أهله وماله« صحیحه عن �عقوب شیخ البخاري بهذا اإلسناد:
بد ي هو قتادة أو لألول عهل المذ�ور لآلِخر الذ ،ر منهماالقاعدة التي ذ�رناها أن اللفظ لآلخِ 

  ؟العز�ز بن صهیب
 ..........  طالب:
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  ؟ماذا
 ..........  طالب:

  ؟هو ما
 .قتادة طالب:

من أهله «واللفظ عبد العز�ز بن صهیب هو ما أخرجه ابن خز�مة  على �الم الحافظ لقتادة،
 .»من والده وولده«بدل  »وماله

د و�ذا لإلسماعیلي من طر�ق عبد الوارث بن سعید عن عب (و�ذا لمسلم من طر�ق ابن علیة،
 �یف ،شمل من جهة)أ »حد�مأ«و شمل من جهة،أوهو  ،»ال یؤمن الرجل« ولفظه: ،العز�ز

 »أحد�م«و ،�شمل الصحا�ة ومن �أتي �عده »الرجل« ،»أحد�م«و »الرجل« أشمل من جهة؟
 .�شمل الجنسین »أحد�م«و ،خاص �الجنس »الرجل«و ،موجهة للمخاطبین

ال یؤمن « وأشمل منهما روا�ة األصیلي: أشمل من جهة، »حد�مأ«و شمل من جهة،أ(وهو 
ور من طالب العلم الیوم أو من علماء الیوم أن یوازن بین هذه األممقدور أحد  ه�عني فی ،)»أحد

 �هللا عجب!  بهذه الطر�قة؟
 .یندر طالب:

  ؟ماذا
 .یندر طالب:

نیا �ِهللا تجد جامعات الدنیا ما تطلع مثله! ألنه تصوروا جامعات الد ؟�حجم هذا الكتاب ما أظن،
 أنا أجزم أن قق،التحقیق في أر�عین سنة حُ  اآلن نقد التأسیس لشیخ اإلسالم ثمانیة مجلدات �عد

�لهم  ثمان رسائل لكل واحد خمس سنین، ؟ن سنةو أر�ع �یف، اشیخ اإلسالم ما أخذ علیه شهرً 
 ألنه �تب الرسالة أو الفتوى،؛ اوشیخ اإلسالم أجزم إنه ما أخذ علیه شهرً  مددوا سنة خامسة،

  ؟ماذا
 ..........  طالب:
 .......... الواسطیة �تبها طالب:

 .أكبر منها ال، ال ما هي �الواسطیة،
 .الحمو�ة طالب:

 .ال
 ..........  طالب:

 لكن فیه. الحمو�ة بین الظهر والعصر،
 ..........  طالب:

 .�تبها وصاحبها مستوفذ یر�دها! مائتین صفحة ،الكیالنیة
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 الحمو�ة �ا شیخ...........  طالب:
جالس حتى ما تورد  كیالنیة وصاحبها مستوفذ یر�دها،لكن ال هذه بین الظهر والعصر، ال ال،

 .�عني ما تر�ع! هللا المستعان على األرض،
 ..........  طالب:

 ین؟أ
 ..........  طالب:

 .الكاف �اف خطاب هو �خاطب،، »أحد�م«
 ..........  طالب:

 .�نلكن �اف الخطاب تقتضي أن الخطاب للحاضر  ،ن �عدهم في حكمهم هذا ما فیه إشكالمَ 
 .للصحا�ة طالب:

 المسألة في عموم اللفظ ما هو �الحكم. حتى وال الصحا�ة الغائبین، للحاضر�ن،
اق فسیاق عبد العز�ز مغایر لسی فإن قیل: ،»ال یؤمن أحد« (وأشمل منهما روا�ة األصیلي:

 وصنیع البخاري یوهم اتحادهما في المعنى ولیس �ذلك. قتادة،
صر واقت ل هذا نظًرا إلى أصل الحدیث ال إلى خصوص ألفاظه،أن البخاري �صنع مث فالجواب: 

ن موروا�ة شعبة عن قتادة مأمون فیها  على سیاق قتادة لموافقته لسیاق حدیث أبي هر�رة،
 ه،(ألنه �ان ال �سمع منه إال ما سمعألن شعبة �فانا تدلیس هؤالء المدلسین  ؛تدلیس قتادة)

 لمعنى؛اوذ�ر الولد والوالد أدخل في  روا�ة النسائي،وقد وقع التصر�ح �ه في هذا الحدیث في 
من « في روا�ة عبد العز�ز التي خرجها ابن خز�مة: ،ألنهما أعز على العاقل من األهل والمال)

ُة (: في سورة المعارج وفي سورة عبس. »أهله وماله اخَّ ِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن ) َیْوَم �َ ٣٣{َفِإَذا َجاَءِت الصَّ
ِه َوَأِبیِه () ٣٤َأِخیِه (   ؟ن قدممَ  ،]٣٦ - ٣٣[عبس:  َوَ�ِنیِه} ) َوَصاِحَبِتهِ ٣٥َوُأمِّ
 ..........  طالب:
 .الصاحبة والولد طالب:

  ؟ي قبلهطیب الموضع الذ
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:
 .بدأ �األبناء بنیه، طالب:
 ..........  طالب:

 .]١١[المعارج:  {ِبَبِنیِه} ،نعم
 .]١٢[المعارج:  {َوَصاِحَبِتِه َوَأِخیِه} طالب:
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  ؟لماذا قدم هناك وأخر هنا
 ..........  طالب:
 ألن الوالد أحن عن الولد. طالب:

  ؟ماذا
 ألن الوالد أحن عن الولد ..........  طالب:
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .أقرب الناس إلیه
 ........ .. أدعى إلى ،أدعى طالب:

 نعم.
 ..........  طالب:
 .أقرب الناس إلى قلبه ،طیب

 .أحب الناس طالب:
 .أحب الناس إلیه

 .......... أما طالب:
أنا خطرت لي اآلن وأنا، ما  ن ما یتر�ون مثل هذا فلتراجع،و والمفسر  إال إذا تأملتها، كذلك،
 .�حثتها
  مرت علینا. طالب:

  ؟ماذا
  طالب: مرت علینا.

  ؟هو وما
 .امرت علینا قر�بً  طالب:

  ؟متى
 ..........  طالب:

على �ل حال إثارة هذه المسائل حلها أسهل من  ال ال ما مرت في تفسیر سورة المعارج. ،ال
 صحیح. إثارتها،

 .االفتداء والفرار طالب: �مكن �ا شیخ أن المسألة متعلقة �اللفظ،
یبین  أن درة التنز�ل �مكن ..اإلمكان �عني و� ،ما یتر�ون  ،الجواب موجود عند أهل العلم ،نعم
  ؟نعم. من السائل. هذا
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 ..........  طالب:
  ؟هو وما

 ..........  طالب:
 ألنه له عنا�ة �مثل هذا االختالف. ؛أنا أقول درة التنز�ل یذ�ر مثل هذا

 ما �كونان�بل ر  ألنهما أعز على العاقل من األهل والمال، (وذ�ر الولد والوالد أدخل في المعنى؛
الوالد  وهل تدخل األم في لفظ ولهذا لم یذ�ر النفس أ�ًضا في حدیث أبي هر�رة، أعز من نفسه،

ن اكتفى بذ�ر أحدهما �ما �كتفى عن أحد الضدی أو �قال: إن أر�د �ه من له الولد فیعم،
 .و�كون ما ذ�ر على سبیل التمثیل والمراد األعزة) �اآلخر،

 ؟أیهما أصوب واِلَدْینا،: و�عضهم �قول ،وواِلِدینا ض األئمة �قول:تسمعون في دعاء القنوت �ع 
ن داللة أومعلوم  واِلَدْینا،: و�عضهم �قول �ثیر هذا، ؟ما سمعتم �قوله، �عضهم اغفر لنا ولواِلِدینا،

} �عني مثل التثنیة في الصفات: التثنیة أقوى من داللة اإلفراد، ا ذه ،]٧٥ص: [ {ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ
 و�ن �ان �الم وعلى هذا المرجح، حتمل.لكن لو جاءت �اإلفراد أو الجمع �َ ، حتمل تأو�ًال ما �َ 

 ذه اإلرادة،هلماذا نلجأ إلى  ،)إن أر�د �ه من له الولد( ،(إن أر�د �ه من له الولد فیعم) الحافظ:
 حاجة إلى احتمال. لیس هناك ،دخل األموالتثنیة نص تُ 

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 والوارد في أدعیة القرآن التثنیة. طالب:
{  التثنیة. ،]٢٨[نوح:  {َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ

 ..........  طالب:
 .المدعو له اثنان أو مجموعة، االداعي سواء �ان واحدً  ،ال ال ما له عالقةالداعي 
 ..........  طالب:

،: لو صار الحال وقال، ِديَّ واِلِدینا أو واِلَديَّ ووالِ  ؟ما قال ،خل الجمیع و �صحیح هما  واِلِديِّ
لنون ال وا الجمع للمجموعة، ،الفرق بین ما تقوله في النون  ألن التثنیة، ؛واِلِديِّ وهو الحال: �قول

 نیت أو ما ثنیت.تختلف سواء ثَ 
 ..........  طالب:

 ووراءه أحد؟ ؟ینأ
 نعم. طالب:

 .قلبي ول:أو �ق قلبنا،: ووراءه أحد ما �جوز �قول
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
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 ..........  طالب:
ن وأما المضاف إلیه فهو خاضع لكو  ألن المدعو له مثنى، ؛تثنیة المضاف الكالم في التثنیة، ال،

 ]،٤تحر�م: [ال {َفَقْد َصَغْت ُقُلوُ�ُكَما}: أو مجموعة مع ثقل إضافة المثنى إلى الجمع االداعي واحدً 
 بین أن التثنیةعلى �ل حال عند التأمل یَ . فقد صغا قلباكما: ما قال ،نااثن ؟كم لهم من قلوب

ذا هوال نحتاج إلى مثل  ،بال نزاع تدخل فیها األم دخوًال  ،هي األصل وهي التي ال تحتمل التأو�ل
 .التأو�ل

ا م ،یعم)(وهل تدخل األم في لفظ الوالد إن أر�د �ه من له الولد ف إن، تردد، (وهل تدخل األم)
 .نحتاج إلى مثل هذا

 ..........  طالب:
 أو الجدات؟ ....و�بقى أن األمهات �لها ما لها

 ما تدخل فیها؟ طالب:
 .ما تدخل
 ..........  طالب:

 .خالص تمام ما �خالف،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .ما تدخلإذا ما أر�د  ،(إن أر�د �ه من له الولد فیعم): اسمع �الم ابن حجر
 ].٣[البلد:  {َوَواِلٍد َوَما َوَلَد}..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

 التثنیة دخول األم فیها قطعي وال ،ما له داعٍ  ؟نلجأ إلى ما فیه احتمال لماذالكن  ،ما �خالف
 هذا اإلفراد احتمال.  ،واِلِدینا واإلفراد: �خالف فیه أحد،

 ..........  حدیث طالب:
 فیه نصوص �ثیرة دلت األدلة على أن األم ؟تدخلأم ال هل تلحق بها األم  »ألبیك كَ نت ومالُ أ«

 .ادخل األم قطعً وعندنا لفظ یُ  ،لكن ما لنا الزم �االحتمال أولى من األب فیها،
�ر اكتفى بذ أو �قال: (وهل تدخل األم في لفظ الوالد إن أر�د �ه من له الولد فیعم،: قال

  �كتفي بذ�ر أحدهما؟ لماذا ،فى بذ�ر أحدهما)(اكت ،أحدهما)
 .في دخول اآلخر طالب:

  ؟ماذا
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 .في دخول اآلخر طالب:
یل و�كون ما ذ�ر على سبیل التمث (اكتفى بذ�ر أحدهما �ما �كتفى عن أحد الضدین �اآلخر،

 .األم �رواألم أولى وأقرب إلى االبن وأولى ببره ما ذ ،لكن إذا �ان المراد هذا ،والمراد األعزة)
 ..........  طالب:

 الكر الوالد و�ذلك إذا ذ�ر األب و�ذا ذَ  ،لن یدخل األب �حال على �ل احتمالفهو إذا ذ�ر األم 
ما �فتدخل األم من �اب التغلیب  ،األبو�ن تدخل األم إال على سبیل التغلیب في التثنیة إذا قیل:

 العمران والقمران وما أشبه ذلك.: �قال
 .... �ا شیخ....... طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 ......ال لیس 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 .طالب: أبناؤ�م وآ�اؤ�م ما ذ�ر األمهات على أنها داخلة في اآل�اء

 :بأو من �ا ،اأولی�  �عني دخوًال  ،هذا شيء آخرف ،ال �العبارة ،�ون الشيء یدخل �اإلشارة :�عني
 .ًئاوال �كلفنا شی ما نحتاج إلى شيء وعندنا أصلح منه، لكن ،هذا معروف �عني قیاس األولى،

ر الناس وذ� أحب إلیه من أعزته، �أنه قال: (و�كون ما ذ�ر على سبیل التمثیل والمراد األعزة،
ناس هذا ال ،وقدم الوالد على الولد) وهو �ثیر، ،�عد الوالد والولد من عطف العام على الخاص

ألنه قد یوجد من یدخل في هذا اللفظ من هو أعز عند  ؛لد والولدطف على الوااللفظ العام عُ 
ثم �عد ذلك  وتأسر قلبه، ،ق بزوجة صالحة تملكه�عض الناس یوفَّ  ،�عض الناس من والده وولده

والناس « ولذلك جاء: ،مها على أبو�ه في قرارة نفسهقد �قدِّ  ،بلي ما هو �الشرعيالحب الجِ 
 أو أنقذه من هلكة، ون شخص أعتقه وصار له علیه حق،قد �ك لیدخل مثل هذا، »أجمعین

 ال سیما وأن جانب الوالدین ال سیما فیصل �ه األمر عند �عض الناس إلى أن �قدمه على والد�ه،
جد من یرخص ال شك أنه وُ  مع طول العهد والمؤثرات على أد�ان الناس وعلى تصوراتهم،

�ِهللا ما دام : �عض الناس �قول ع مثل هذا،من �قط »والناس أجمعین«فیدخل في هذه  ،األبو�ن
وأمهم تزوجت وراحت  ًئا،وال �عرف لهم شی ،مشاكل او�ینهم ،أمه امطلقً  ،عنده اأبوه رخیًص 

 لكن قد یوجد، ،هذا الكالم ما هو �شرعي وال منطقي وعقوق  ؟أقدم والدي ولماذا ! �قول:وتر�تهم
عند �عض الناس من �عض الناس من هو أغلى ألنه قد یوجد ؟ »والناس أجمعین«: فلماذا أتي بـ

 .ابقي شیئً لئال یُ  ؛ولذلك جاء �العام عنده وأحب إلیه من والده وولده،
 .......  طالب:
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 نعم.  
 ..........  طالب:

 لكن إذا قلنا بهذا ینبغي تقد�مه. نعم. و�دخل فیه أ�ًضا هو نفسه،
 ..........  طالب:

 .جاء �الناس أجمعین الذین فیهم المسلمون  ثم أسلم، ،لد �فارالوالد والو  نعم. افترض أن األم،
ى الولد م الوالد علوقدَّ  (وذ�ر الناس �عد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو �ثیر،

النفس في  وهل تدخل م الوالد في أخرى لمز�د الشفقة.وقدَّ  لتقدمه �الزمان واإلجالل، ؛في روا�ة
  ؟»ینوالناس أجمع« عموم قوله:

 »نوالناس أجمعی« ،إضافة المحبة إلیه تقتضي خروجه منهم وهو �عید) وقیل: الظاهر دخوله،
 ،إضافة المحبة إلیه تقتضي خروجه منهم وهو �عید) وقیل: (الظاهر دخوله، :قوله ..تقتضي

�عني  ،واألسلوب فیه محب وفیه محبوب ،ألن المحب غیر المحبوب ؟اقتضت خروجه منهم لماذا
َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا} قیل في: مثل ما إن أقل العدد : قالوا]، ٩[الجمعة:  {ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

وهو  اتقتضي مناد�ً  {ِإَذا ُنوِدَي}و ،ناأقل الجمع اثن {َفاْسَعْوا} ،الذي تنعقد �ه الجمعة أر�عة
 ..ثالثة �اعتبار.: منهم من �قولو  الخطیب أر�عة،] ٩[الجمعة:  {ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ} ،المؤذن
  ..........  طالب:

دعى إلى الجمعة وأقل من یُ  �كون المؤذن هو الخطیب، أنه �مكن الجمع بین الخطا�ة واألذان،
ماذا ل، )تقتضي خروجه منهم وهو �عید(: ألنه �قول ؟هذا الكالمب أتیت لماذا فیكون ثالثة. اثنان،

 لماذا ال �قال واحد �خطب وواحد یؤذن ؟كم �خطب وواحد یؤذناسعوا إلى اثنین واحد من: ال �قال
  ؟�صیرون اثنین

 ..........  السامع طالب:
والمطالب  ،یؤتى إلیه {ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ}ألنه الذي یذ�ر  ب �السعي غیر المطالب �الذ�ر؛ألن المطالَ 

 إلیه آٍت إلى الذ�ر.
ة هنا والمراد �المحب  بن هشام �ما سیأتي،(وقد وقع التنصیص بذ�ر النفس في حدیث عبد هللا

قد یتزوج امرأة غیر مسلمة وتوجد بینهما  ،نعم ألن حب الطبع، ؛حب االختیار ال حب الطبع)
ًة َوَرْحَمًة} :-َجلَّ وَعال-المودة التي ذ�رها هللا   د المودة،توج ،]٢١: [الروم {َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودَّ

 ئر الناس.فتدخل قلبه و�قدمها على سا
-ه�عني أنه لو تعارض أمر  ؟معنى هذا ما ،(والمراد �المحبة هنا حب االختیار ال حب الطبع)

المُ  الُة والسَّ الةُ -فإذا قدمت أمر الرسول  مع أمر الوالد والولد، -علیِه الصَّ المُ علیِه الصَّ  - والسَّ
فأنت قدمته على حب هللا  ،و�ذا قدمت أمر الوالد والولد أو المسئول أو الرئیس طبقت الحدیث،

 .نى سنة.و�ذ�ر في الحر�ق الذي حصل في مِ . ورسوله
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 .ةعشر  سبع طالب:
، الما شب الحر�ق ما �قدرهم جمیعً  حج بوالده المقعد و�أطفاله، اإن شخًص : قالوا سبع عشرة،

 فسئل �عض أهل العلم، احترق الوالد، نسأل هللا العافیة، واحترق الوالد، ،حمل األطفال وهرب
لك ولذ في بر الوالدین على حظ النفس، -َجلَّ وَعال-اآلن تقد�م مراد هللا  �كى من هذه الحادثة،

 و�نما وحظ نفس هذا ما �حتاج إلى أن یؤمر �ه، ،بليهذا جِ  ،ال تجدون أحادیث تأمر ببر األوالد
ة یعة والجبللكن الطب ،و�ال �عد إهمال األوالد سهل جاءت النصوص المتكاثرة تأمر ببر الوالدین،

 و�ذا نظرنا إلى حدیث الثالثة الذین أووا إلى الغار وسیق في ،ما �حتاج إلى نصوص ،تدعو إلیه
والصبیة  ،وانتظر حتى �ستیقظ األب ،م بر الوالدین على األوالدألنه قدَّ  ؛شرعنا مساق المدح
  ؟دحلماذا مُ  ،یتضاغون من الجوع
 –لكن في تقد�م مراد هللا ،وال یالم ،و�نتظر بهذا ء،هؤالو�عطي  ،قسم اللبن�عني �اإلمكان أن �َ 

قات من و�ذا نظرنا إلى �الم أهل العلم في النف دح من هذه الحیثیة.على مراد النفس مُ  -َجلَّ وَعال
  ؟نأم الوالداالمقدم األوالد 

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 .األوالد طالب:
هذا من الناحیة الحكمیة . علیه عند الفقهاء منصوص األوالد مقدمون على الوالدین في النفقة،

راد مفكونه �قدم  فیمدح من هذه الحیثیة، ،لمرجح مخالف لهواه  الكن اإلنسان قد �قدم شیئً  الظاهرة،
 ال شك أن هذه مرتبة عالیة �النسبة للموازنات الشرعیة.فعلى مراده  -َجلَّ وَعال-هللا 

 .قاله الخطابي لطبع؛(والمراد �المحبة هنا حب االختیار ال حب ا
مئنة فإن من رجح جانب المط فیه تلمیح إلى قضیة النفس األمارة والمطمئنة، وقال النووي: 

 ،ومن رجح جانب األمارة �ان حبه �العكس راجًحا، -صلى هللا علیه وسلم-كان حبه للنبي 
 )مانإن ذلك شرط في صحة اإل�( ،إن ذلك شرط في صحة اإل�مان) :وفي �الم القاضي عیاض
المُ -�عني تقد�م محبة الرسول  الُة والسَّ حمل  (ألنه ؛من �ان اعلى محبة الخلق �ائنً  -علیِه الصَّ

ن أل  ؛به صاحب المفهم �أن ذلك لیس مراًدا هناوتعقَّ  المحبة على معنى التعظیم واإلجالل،
ظمیة د األع(ألن اعتقا�عني فرق بین التعظیم والمحبة  اعتقاد األعظمیة لیس مستلزًما للمحبة)

 .لیس مستلزًما للمحبة)
لكن هل �عني أن هذا  لما عنده من أوصاف تقتضي ذلك، ؛�عني عندك شخص تعظمه 

  ؟الشخص أحب إلیك من أقرب الناس إلیك
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
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 .ال یلزم طالب:
وأحب لكن ما یلزم أن �كون أغلى الناس عندك  إن نظرت إلى عالم مثًال عامل �علمه تعظمه،

 الناس إلیك.
ه لوِّ إذ قد �جد اإلنسان إعظام شيء مع خ (ألن اعتقاد األعظمیة لیس مستلزًما للمحبة؛: قال

ومئ فعلى هذا من لم �جد من نفسه ذلك المیل لم �كمل إ�مانه و�لى هذا ی ته، قال:من محبّ 
أن « م:قول عمر الذي رواه المصنف في �تاب األ�مان والنذور من حدیث عبد هللا بن هشا

: ألنت �ا رسول هللا أحب إلي من �ل -صلى هللا علیه وسلم-عمر بن الخطاب قال للنبي 
فقال له  ال والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلیك من نفسك، فقال: شيء إال من نفسي،

وذ�رت في الدرس السابق أن التصرف �المشاعر  .)»فأنت اآلن �هللا أحب إلي من نفسي عمر:
 التصرف �المشاعر بهذه السرعة ال شك أنه یدل ،نعم ،ألن المحبة تحتاج إلى تدرج ؛بهذه السرعة

 اآلن �ا فقال: فإنك اآلن �هللا أحب إلي من نفسي، فقال له عمر:«(على أن اإل�مان غا�ة 
لك ذفإنها �انت حاصلًة لعمر قبل  فهذه المحبة لیست �اعتقاد األعظمیة فقط، انتهى، »عمر

 .لحب المذ�ور...)ومن عالمة ا قطًعا،
 ... ،-رحمه هللا-قال 

 مراد الحافظ هنا ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
وجدت أن أصل  ،�عني أنت لو مثًال نظرت إلى حب الطبع ودققت فیه الحب تقد�م المراد،

المُ -المسألة محبة الرسول  الُة والسَّ   ؟ماذاحب الطبع �عني من أجل  -علیِه الصَّ
 .الجنة طالب:

لكن یبقى . فالحب طبع فرجعت المسألة إلى أنك أحببته من أجلك، ،ألن هللا أنقذك �ه من النار
�عض الناس �عني  ،على مراد الرسول -َجلَّ وَعال-أن حب االختیار الذي فیه تقد�م مراد هللا 

 علیهِ -رسول �حب الأنه و�جد من نفسه  التر�یة لها دور، ،نعم صحیح أن التر�یة لها دور، ....ما
المُ  الُة والسَّ رف ترى عموم �ثیر من عامة المسلمین ما �ع ،�قدر ما �عرفه عنه من أوصاف -الصَّ

مثل هذا تتوفر عنده محبة حقیقیة جبلیة انبنت على معرفة أوصاف �ستحق  الرسول إلى �اسمه،
المُ -بها الرسول  الُة والسَّ   ؟هذه المحبة -علیِه الصَّ

علیِه -ضه تعرُّ  ور�ما �عض ما �ضر ینفع، القلیل،  ما �عرف عنه إالكثیر من الناس �هللاِ 
المُ  الُة والسَّ لالمتهان واإلهانة والسخر�ة من �عض الكفار أثرت في �ثیر من المسلمین  -الصَّ

�حثوا عن الرسول وتحر�ت فیهم الحمیة الدینیة والغیرة الدینیة على نبیهم وعلى ، اإ�جابی�  امردودً 
-بدلیل أنه ال یلتفت إلى أمره  ؛�ثیر من الناس في غفلة قبل ذلك دت هذه المحبة،جفوُ  ،رمزهم
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المُ  الُة والسَّ  في غفلة،، اوال یذ�ره �ثیرً  ،اوال �صلي علیه �ثیرً  ،و�خالفه ألدنى سبب ،-علیِه الصَّ
فمثل هذا  .]١١: [النور {َال َتْحَسُبوُه َشر�ا َلُكْم َبْل ُهَو َخْیٌر}: لكن مثل ما حصل في قصة اإلفك

طلب وال ال �ُ  ،نعم .]١٩[النساء:  {َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْیًئا َوَ�ْجَعَل للااَُّ ِفیِه َخْیًرا َ�ِثیًرا} فیه خیر:
  لتكون آثاره نعم إ�جابیة ونافعة. ؛ستغللكن إذا حصل �ُ  سعى،�ُ 

المُ -�عض من إذا سمع �الرسول  الُة والسَّ  ،وزعم أنه �عظمه ،و�كى ،طأطأ رأسه -علیِه الصَّ
من حقوق  او�صل له شیئً  ،و�صل في ذلك إلى حد الغلو المنهي عنه ،و�قدسه أكثر من غیره

قد  ،�عني القلوب ال �علم ما فیها إال عالم الغیوب ؟غیر صادقةأم هل هذه دعوة صادقة  الرب،
وفي قصائد وفي  وذ�ره على ألسنتهم ،�كون عندهم من �ثرة تردید ذ�ره وذ�ر أوصافه ومحاسنه

  ال؟أم لكن هل هذا الحب شرعي  ،قد یتولد عنده شيء من الحب ،أخرى  وفي أشیاء ،أشعار
 اوتغلو وتصرف له شیئً ، »فإنما أهلك من �ان قبلكم الغلو إ�اكم والغلو،«: تحبه وتعصیه! �قول

نها لیست لك ،أنا أحب! قد یوجد عندك محبة وفي النها�ة تقول: -َجلَّ وَعال-من حقوق الرب 
 .-َجلَّ وَعال-الشرعیة التي تقر�ك إلى هللا 

 ..........  طالب:
المُ -ي تقتضي تقد�م النفس بین ید�ه هذه المحبة الت ال ال ال، الُة والسَّ ر أنه دِّ قُ فلو  ،-علیِه الصَّ

 هذه محبة طبع ومحبة اختیار. قتل دونه،�فد�ه بنفسه في حتى �صل إلى حد أن �ُ 
  .......... طالب:

  ؟ینأ
 ..........  طالب:

یتولد من إدامة النظر في سیرته وشمائله والنصوص التي تدل على  ؟متى یتولد حب االختیار
  ذلك وتأمر �محبته وتقد�مه وما أشبه. 

إذا نظرت في النصوص التي جاءت في الحث علیه ورفعته ورفعة منزلة أهله  ؟كیف تحب العلم
 ووالده من بلد �سافر مع والده في صیف،فواحد من الشباب �ال و  في الدنیا واآلخرة تحب العلم،

النظرة  وهو یتلذذ. ،هكذا�ِهللا مسكین الذي حیاته  :ولده �قول لبلد ودورات ودروس ولقاءات،
فالذي یولد مثل هذه المحبة . وال قرأ فیما �حث على ذلك ،وال عرف الهدف ،هذا ما ذاق ،تختلف
 �عني في معظم حالهم، جعلت المسلمین في األقطار، اناك �تبً إن ه :قد �قول قائل القراءة.
المُ -�حبونه  الُة والسَّ  و�كثرون من ذ�ره وفي مجالسهم وفي قصائدهم وفي �المهم -علیِه الصَّ

و�غلون �ه  ،و�عضها غیر شرعي ،و�ضفون علیه �عض األوصاف التي �عضها شرعي ،كله
 قرأ الشفاء�عني عندنا هل �ُ  ،ون غیرهم �أنهم جفاةو�رم ،و�قرءون من الكتب ما �عینهم على ذلك

  أو حتى الشمائل للترمذي؟
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ِه علی-الرسول  ،ال ؟م الرسوللكن هل معناه أننا ال نعظِّ  �لنا نعترف بهذا، العنا�ة بها قلیلة،
المُ  الُة والسَّ لنصوص وما صح في السنة وما جاءت �ه ا مقدم على �ل شيء حتى النفس، -الصَّ

صحیح �عني ال �عني أننا ما قرأنا الشفاء أننا ما نقرأ شمائله في ال ،سنا على غفلة منهالصحیحة ل
رمى �أننا ال نحب الرسول حتى نُ  ،في صحیح البخاري أو في صحیح مسلم وفي الكتب المعروفة

المُ - الُة والسَّ ي فلفت والكتب التي أُ  ،نحن نقتصر على ما صح ،م الرسولوال نعظِّ  -علیِه الصَّ
فكثیر من أهل التحقیق  ال تسلم من غلو، :أقول شمائل والخصائص ال تسلم من غلو،ال

ما فیه إشكال إن  قرأ و�علق علیها وتدرس،وال مانع أن تُ  ،من أجل ما فیها من غلو ؛یتحاشاها
 .�علق على ما فیه مخالفة شاء هللا،
 ..........  طالب:

في ثنا�اها  ن في ثنا�اها قد �كون فیها خیر،لك ،هو إذا أقیمت بدعة ال شك أن البدعة مذمومة
�لها �اطلة �عني ما  مر أشیاء،تلكن قد �كون في ثنا�اها  ،»كل بدعة ضاللة« أصلها مذموم:
لكن قد �مر ، »كل بدعة ضاللة«البدعة  وال �عني هذا أن اإلنسان �شرع البدعة، من �ل وجه،

هم ما هي حق ال توجد عند من في مجلس من مجالسهم أو في عبارة أو في جملة من جمل
ق األحادیث التي جاءت تدل على أن هذه المحبة من والذي �جفو ما فیه شك أنه ما حقَّ  �جفو،

 اإل�مان.
 ..........  طالب:

 .�عني في وقتها
 ..........  طالب:

المُ -إذا وافق جمعة وقت الهجرة أو وقت والدته  الُة والسَّ �عتبر  ذاهل ه كرت سیرته،ذُ  -علیِه الصَّ
ات ذ�ر مرة أو مر �عني �ونها تُ  ذ�ر؟أو أنها �المناسبة تُ  من األمور المرتبة التي تشبه العید،

أن  �ما �غفل اإلنسان، األنه أحیانً  ؛هذا �قطع الترتیب الذي �جعله في حكم العیدف، اوتترك مرارً 
 .ى محمداللهم صل عل: كر قالفإذا ذُ  ،و�غفل اإلنسان ،الصالة علیه مقرونة بذ�ره

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
علیِه -در أن اإلنسان غفل عن سیرته لكن لو قُ  ،هو ما عندنا شك أن سد الباب هو األصل

المُ  الُة والسَّ  وتكلم عن سیرته. ،فتذ�ر في هذا الوقت -الصَّ
 .طالب: في وقت الهجرة أو وقت الموت

الةُ -عن سیرته  ،افي أحدهم المُ علیِه الصَّ  .لكنه غفل ثم تذ�ر ،من غیر قصد وترتیب - والسَّ
 ..........  طالب:



 
 

 

 
 
 

١
٩ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٩ 

  و�ستمرون �ل سنة؟
 .نعم طالب:
 هذا ممنوع. ال ال،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

قلبك  ألیس ،من نفسك أنك في صفقة مر�حة ثم یؤذن المؤذن وتتر�ه وتروح �عني أنت ما تحّس 
لكان ما  ونسي هذه الصفقة، ،معنى هذا أن صالتك �عني انصرف قلبك �الكلیةهل  بها؟ امعلقً 

لو أن اإلنسان �قطع عالئقه �الدنیا إذا أقیمت  ،غفل أحد في صالته وال سها أحد في صالته
ل دلكن مجرد تر�ك هذا األمر المحبوب إلیك إلى ما أمر هللا �ه ورسوله  ذن للصالة،الصالة أو أُ 
 .على إ�مان

و ر بین فقد غرض من أغراضه أیٍّ عالمة الحب المذ�ور أن �عرض على المرء أن لو خُ (ومن 
ت فإن �ان فقدها أن لو �ان أن لو �انت ممكنًة، -صلى هللا علیه وسلم-فقد رؤ�ة النبي 

یس ول ومن ال فال، ممكنًة أشد علیه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف �األحبیة المذ�ورة،
والذب عن شر�عته وقمع  ،بل �أتي مثله في نصرة سنته ود والفقد،ذلك محصوًرا في الوج

لى إوفي هذا الحدیث إ�ماء  و�دخل فیه �اب األمر �المعروف والنهي عن المنكر، مخالفیها،
 .عرف �ه)فإن األحبیة المذ�ورة تُ  ر،فضیلة التفكُّ 

 .دعو إلى هذه األحبیةالتذ�ر والتفكر ی إن الغفلة عن هذه المحبة توقع في الجفاء، :لما قلنا 
المًة من أما نفسه فهو أن یر�د دوام �قائها س (وذلك أن محبوب اإلنسان إما نفسه و�ما غیرها،

یل نفع وأما غیرها فإذا حقق األمر فیه فإنما هو �سبب تحص وهذا هو حقیقة المطلوب، اآلفات،
ى هللا صل-ن جهة الرسول فإذا تأمل النفع الحاصل له م ما على وجوهه المختلفة حاًال ومآًال،

علم  ،الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور اإل�مان إما �المباشرة و�ما �السبب -علیه وسلم
میع وعلم أن نفعه بذلك أعظم من ج أنه سبب �قاء نفسه البقاء األبدي في النعیم السرمدي،

النفع الذي  ألن فاستحق لذلك أن �كون حظه من محبته أوفر من غیره؛ وجوه االنتفاعات،
 ولكن الناس یتفاوتون في ذلك �حسب استحضار ذلك یثیر المحبة حاصل منه أكثر من غیره،

رة ألن هذا ثم من هذا المعنى أتم؛ -رضي هللا عنهم-وال شك أن حظ الصحا�ة  والغفلة عنه،
 �هللا الموفق. المعرفة وهم بها أعلم،

إ�ماًنا صحیًحا ال �خلو عن وجدان  -وسلمصلى هللا علیه -�ل من آمن �النبي  وقال القرطبي: 
ولذلك �انت محبته  ،�عني و�حسب ضعفها �كون ضعف إ�مانه .شيء من تلك المحبة الراجحة)
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وسیأتي  ونصیبه من اإل�مان �قدر نصیبه من هذه المحبة، ،من اإل�مان -علیه الصالة والسالم-
 .في األنصار أن حبهم من اإل�مان أ�ًضا

ا ومنهم من أخذ منه فمنهم من أخذ من تلك المرتبة �الحظ األوفى، ن،(غیر أنهم متفاوتو
ن لك �الحظ األدنى �من �ان مستغرًقا في الشهوات محجوً�ا في الغفالت في أكثر األوقات،

أهله  اشتاق إلى رؤ�ته �حیث یؤثرها على -صلى هللا علیه وسلم-الكثیر منهم إذا ذ�ر النبي 
ا ال و�جد مخبر ذلك من نفسه وجدانً  سه في األمور الخطیرة،و�بذل نف وولده وماله ووالده،

ا موقد شوهد من هذا الجنس من یؤثر ز�ارة قبره ورؤ�ة مواضع آثاره على جمیع  تردد فیه،
�هللا  غیر أن ذلك سر�ع الزوال بتوالي الغفالت، لما وقع في قلو�هم من محبته، ذ�ر؛

 .انتهى ملخًصا) المستعان.
إلى  شد إالوأن الرحال ال تُ  ،قبره ورؤ�ة مواضع آثاره فیها من �الم أهل العلم مسألة إیثار ز�ارة
المُ -الرحل إلى ز�ارة قبره  وشدّ  المساجد الثالثة، الُة والسَّ ألمور امعروف أنها من  -علیِه الصَّ

 .البدعیة المنكرة
 ي،ا لیس �شرعال شك أن مثل هذ، )من یؤثر ز�ارة قبره ورؤ�ة مواضع آثاره على جمیع ما ذ�ر(

رحل و�زار من أجل االعتبار واالتعاظ �ما جاء في المواضع األخرى  نعم إذا �ان ال یتطلب شدّ 
ال شك أنها  نسب إلى األنبیاء سواء �انت مواضع انتصارهم أو مواضع العقو�ات ألممهم،التي تُ 

عن الصالة في  وجاء النهي، »وال تدخلوها إال �اكین أو متباكین«: تعین على التفكر والتذ�ر
 .في صحیحه -َرِحَمُه هللاُ -والصالة في مواضع الخسف ذ�رها البخاري  مواضع العذاب،

 .وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین .�هللا أعلم
 ..........  طالب:

 ...ألنه فیه أشیاء ؛قلیًال �ِهللا الشرح أوسع 
 
 


